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  ٢٧/٤/١٣٩٥                                                           /دش          ٧٤٢٠/٩٥رهشما
هاي آموزش عالي، پژوهشي  ارتقاي مرتبه اعضاي هيأت علمي مؤسسهنامه  آيين

  و فناوري دولتي و غيردولتي
  شوراي عالي انقالب فرهنگي) ١٨/١٢/١٣٩٤مورخ  ٧٧٦(مصوب جلسه 

  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکيـ  تحقيقات و فناوري وزارت علوم،
  ها نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهـ دانشگاه آزاد اسالمي 

  هاي علميه  شوراي عالي حوزه
هاي آموزش عالي، پژوهشي و  ارتقاي مرتبه اعضاي هيأت علمي مؤسسه«نامه  آئين

شوراي عالي انقالب  ١٨/١٢/١٣٩٤مورخ  ٧٧٦که در جلسه » فناوري دولتي و غيردولتي
  شود:  فرهنگي به تصويب رسيده است، به شرح ذيل براي اجرا ابالغ مي

منظور گسترش حوزه نفوذ و اقتدار ملي خود کرده است. در پهنه اين  علم و فناوري به
هاي موجود و انديشمندان و  ها و فرصت ت، ظرفيتکانارقابت جهاني، ايران اسالمي نيز ام

هاي علمي را فتح و از مرزهاي دانش عبور کند.  نخبگان خود را به کار گرفته است تا قله
ها، مراکز علمي و تحقيقاتي، حوزه  ت علمي دانشگاهأطي، نقش اعضاي هيدر چنين شراي

ثر و انکارناپذير ؤفرهنگي، در نيل به اين آرمان مقدس، مـ  علميه و ديگر مراکز علمي
هاي ابالغي  ريزي جامع و همسو با سياست است؛ آرماني که تحقق آن تنها از رهگذر برنامه

انداز بيست ساله جمهوري  و فناوري، سند چشمهاي علم  مقام معظم رهبري در حوزه
منظور پويايي و  هاي توسعه کشور و نيز ارزشيابي مستمر و مداوم، به اسالمي ايران، برنامه

  فرهنگي امکان پذير است.ـ  سطح مطلوب علمي حفظ
 ةساز توسع در کنار اهميت و ضرورت چنين رويکردي، که به خودي خود زمينه

ت علمي أست؛ بازنگري اساسي در نظام ارتقاي مرتبه اعضاي هيجانبه ا پايدار و همه
اي درخور و  هاي آموزش عالي، پژوهشي و فناوري مستلزم انگيزه سسهؤها و م دانشگاه

ت علمي به مثابه أهاي اعضاي هي اي با هدف هدايت فعاليت نامه آيين جدي بود تا عزمي
  نياز بنيادين جامعه دانشگاهي کشور تدوين شود.

  ت:نامه بر دستيابي به اهداف مهم زير تأکيد شده اس آيين ايندر 
حفظ، تقويت و توسعه توأمان فرهنگ اسالمي و توان علمي (آموزشي، پژوهشي و . ١

 هاي آموزش عالي، پژوهشي و فناوري کشور سسهؤها و م فناوري) دانشگاه
ردهاي منظور حفظ و ارتقاي دستاو نيازهاي علمي و فناوري کشور به . تأمين٢

 هاي مختلف فرهنگ، سالمت، اقتصاد، تجارت، صنعت و کشاورزي  انقالب اسالمي در حوزه
اي و  هاي توسعه آموزش نيروي انساني مورد نياز کشور براساس اهداف برنامه. ٣

 ها ت علمي دانشگاهأآمايش سرزميني و اصالح هرم اعضاي هي
 ير:اصول ز براساس علمي تأتغيير بنيادين نظام ارزيابي اعضاي هيو اصالح . ٤

منظور  الف) ايجاد پويايي و نشاط در امر آموزش و تقويت انضباط محيط آموزشي به
  صص؛متخ تربيت نيروي انساني منضبط، متعهد و

 هاي بنيادين، کاربردي ب) تقويت و توسعه تحقيق و پژوهش، با ارج نهادن به پژوهش
اوري، صنعتي و سالمت در کشور، با اي که با هدف تأمين نيازهاي علمي، فن و توسعه

  پژوهانه تنظيم شده باشد؛ نگاهي آينده
ت علمي با هدف أهاي پژوهشي و فناورانه اعضاي هي ج) توجه ويژه به هدايت فعاليت

  ها و توسعه علم مبتني بر توليد ثروت و کارآفريني؛ هگيري و تحقق نسل سوم دانشگا شکل
  د) توجه ويژه به زبان فارسي؛

منظور  ت مميزه بهأهاي داراي هي سسهؤاد امکان تصويب ضوابط داخلي براي مه) ايج

  هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي وزارتخانهوزارتين: . ١
  فناوري و تحقيقات علوم، وزارت: علوم . وزارت٢
  هداشت، درمان و آموزش پزشکيوزارت ب وزارت بهداشت:. ٣
  ها دانشگاه در رهبري معظم مقام نمايندگي نهاد :. نهاد٤
فناوري دولتي و  و پژوهشي عالي، آموزش هاي مؤسسه و ها دانشگاه :. مؤسسه ٥

قانوني  يا ساير مراجع» وزارتين«غيردولتي که داراي مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي 
  ربط باشند. ذي

  ت علميأنامه ارتقاي مرتبه اعضاي هي آيين ه:نام آيين . ٦

 عالي شوراي مجوز اساس بر که حوزوي پژوهشي و آموزشي مراکز :علميه . حوزه٧
  اند. يت و صدور مدرک تحصيلي حوزويفعال به مجاز علميه هاي حوزه

 عمومي نهادهاي يا ها مؤسسه دولتي، هاي مؤسسه ها، وزارتخانه :اجرايي . دستگاه ٨
 مستلزم آنها بر قانون شمول که هايي دستگاه کليه همچنين و دولتي هاي شرکت ،غيردولتي

  .رسد مي »مؤسسه« امناي هيأتتأييد  به آن مصاديق و است نام تصريح يا ذکر
حقوقي  واحد سازماني مشخصي که استقاللسسه يا نهاد عمومي غيردولتي: ؤم. ٩

صالح ايجاد شده است يا  ذي دارد؛ با تصويب مجلس شوراي اسالمي يا ساير مراجع
 انجام و شود ميتأمين  غيردولتي منابع محل از آن سنواتي % بودجه٥٠شود و بيش از  مي

  .است دار عهده را عمومي خدمات و وظايف
 براساس ت علمي آموزشي يا پژوهشي کهأهر يک از اعضاي هيت علمي: أعضو هي. ١٠

درآمده »سسهؤم«به استخدام » وزارتين«ضوابط و مقررات 

هاي هدفمند و منسجم از منابع مختلف  گردآوري مطالب يا دادهتدوين کتاب: . ١
 در يک مجموعه

هاي علمي و نظريات پذيرفته شده  اي از داده ساماندهي مجموعه ليف کتاب:أت. ٢
  گيري همراه است. براساس تحليل يا ترکيب مبتکرانه که معموالً با نقد يا نتيجه

 و جديد هاي ديدگاه را % آن٢٠اي که حداقل  تدوين مجموعه تصنيف کتاب:. ٣
 در ديگران هاي ديدگاه نقد يا تحليل با و دهد تشکيل نويسندگان نويسنده يا علمي هاي نوآوري

 هاي خود منتشر کرده باشند.  همراه باشد؛ اگر چه قبالً آنها را در مقاله مشخص موضوع يک
 تشخيص هاي موجود در جهان؛ معرفي نسخه بدل کتاب:تصحيح انتقادي . ٤
کارگيري روش تحقيق؛ شرح و  لف؛ بهؤترين نسخه به زمان حيات م نزديک ترين و صحيح

شناسي  خذ و منابع استفاده شده با استناد به شواهد و کتابآتوضيح مستندات متن؛ ذکر م
 و نظاير آن.  ر بهترين برداشتآنها؛ تکميل نواقص، چه در عبارت و چه در محتوا و داوري، د

نشريه علمي معتبر اعم از نشريه علمي معتبر داخلي و  نشريه علمي معتبر:.  ٥
است که داراي  اي (کاغذي يا الکترونيکي) خارجي است. نشريه علمي معتبر داخلي نشريه

 هاي حوزهشوراي عالي درجه علمي ـ پژوهشي يا علمي ـ ترويجي از يکي از وزارتين يا 
اي (کاغذي يا الکترونيکي) است که معاونت  لميه باشد. نشريه علمي معتبر خارجي نشريهع

 کند.  و فناوري وزارتين درجه اعتبار آن را تعيين مي يپژوهش
هاي داوري شده،  همايشي که در آن پس از ارائه مقاله :همايش علمي معتبر.  ٦

پردازند. در اين نوع  اله ميحاضران به نقد و بررسي يا پرسش و پاسخ درخصوص هر مق
 شود.  اي يا فناوري) عرضه مي هاي علمي (بنيادي، کاربردي، توسعه همايش صرفاً مقاله

المللي که معاونت تحقيقات  هاي معتبر ملي و بين مشتمل بر نمايهنمايه معتبر: . ٧
 هاي تحت نظارت وزارت علوم مقبوليت سسهؤت مميزه مأو فناوري وزارت بهداشت يا هي

 آنها را تأييد کرده باشد.
توجه به موضوع تخصصي داراي استنادهايي  اي که با مقاله :١دمقاله پراستنا.  ٨

براي  هاي پراستناد بيش از تعداد مشخصي در گزارش نمايه معتبر باشد. مبناي تعيين مقاله
 است.  ESI٢هاي تحت نظارت وزارت بهداشت، گزارش نمايه  سسهمؤت علمي شاغل در أهي

اي که متناسب با هر رشته داراي استنادهايي بيش از تعداد  مقاله :٣مقاله داغ. ٩
مشخصي در گزارش نمايه معتبر در دو سال قبل از سال مرجع باشد. مبناي تعيين 

هاي تحت نظارت وزارت بهداشت،  سسهؤت علمي شاغل در مأهاي داغ براي هي مقاله
 است.  ESIگزارش نمايه 

منظور تبيين و  اي از مفاهيم، تعاريف، قضايا و پيشنهادها که به مجموعهنظريه: . ١٠
 شود.  ها يا حقايق فراهم مي بيني ايده پيش

فرآيندي که در آن فرد خالق با نگرشي نو به ماهيت موضوعي خاص  خالقيت:. ١١
 ردازد. پ ها مي و پردازش تازه آن به تشريح، برداشت، برقراري ارتباط و کشف نادانسته

صورت عرضه  تحقق بخشيدن، عيني کردن و ارائه نتايج خالقيت که به نوآوري:. ١٢
علمي، طراحي محصول يا  مفهوم، تعريف قضيه يا پيشنهادي جديد (معموالً در قالب مقاله

 کند. خدمتي جديد) ظهور مي
پيامدهاي  بيني سند مشتمل بر مطالعات کارشناسي مبين پيش پيوست فرهنگي:. ١٣

  هاي ها و اقدام يمـها، تصم ل الزامات و استانداردهاي مربوط در انواع طرحفرهنگي و اعما
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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اجراي مأموريت   
 اختصارات

 کليات                                                   
امروزه رقابت بين کشورها براي کسب جايگاه برتر فرهنگي ـ سياسي و تصاحب 
سهم اقتصادي بيشتر در مناسبات متکثر، متنوع و پرشتاب جهاني، آنها را ناگزير به تقويت 

 اند.  
 تعاريف  

 هاي مؤسسه.  



با  کالن اقتصادي، بهداشتي درماني، سياسي، حقوقي قضايي، اجتماعي و فرهنگي متناسب
 .امعهجمقتضيات و شرايط 

نشستي که براي ارزيابي يک نظريه، نوآوري، نقد و پردازي:  کرسي نقد و نظريه. ١٤
پردازي،  هاي نظريه حمايت از کرسي تأمناظره در حوزه علوم انساني و معارف اسالمي زير نظر هي

  شود. يت در مراکز علمي برگزار مأنقد و مناظره و براساس ضوابط و مقررات آن هي

  ز: ها عبارتند ا هاي انقالب اسالمي است. اين فعاليت اساسي و ارزش
  

  هاي فرهنگي، تربيتي و اجتماعي ـ امتيازهاي قابل محاسبه از فعاليت۱جدول شماره
  »سسهؤم«ت علمي أاعضاي هي 

  موضوع  بند
حداکثر امتياز 
در واحد کار يا 

  سال نيم

حداکثر 
امتياز در 
  هر موضوع

حداقل 
امتياز الزم 
در هر دوره 

  ارتقا

 يها در حوزه يکرد اسالميا روع و ارزنده بيد اثربدين کتاب، مقاله و توليتدو  ۱
    ۴تا   يو اجتماع يتي، تربيفرهنگ

  
  
  ـ  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ـ  

۲  
مـؤثر در   يهـا  يها و همکار تيفعال يبرا يوست فرهنگين پيه و تدويته

ساله توسعه  پنج يها برنامه يکل يها استيبراساس س يامور فرهنگ ياجرا
   يراکز آموزشها و م شدن دانشگاه ياسالم يشورا يها استيو س

    ۳تا 

۳  
ان، يقانونمنـد دانشـجو   يهـا  مؤثر با تشـکل  يا همکاري يمشاوره فرهنگ

ا حوزه يفعال در مؤسسه  يفرهنگ ي، طالب و نهادهايأت علميه ياعضا
  ت در حوزه فرهنگ يج فعاليمنظور ترو ه بهيعلم

    ۲تا 

 يگـ ا معاون فرهنيمؤسسه  يبا حکم معاون فرهنگ ياستاد مشاور فرهنگ  ۴
  ۵  ۷/۰سال تا  هر نيم  مؤسسه محل خدمت تأييد نخبگان و ياد مليبن

۵  

در اصالح و  يريپذ تيمسئول
مطلـوب   يها ت نگرشيهدا

ا انجام يو مشارکت  يفرهنگ
 يتي، تربيفرهنگ يها تيفعال

ن مشابه يا عناويو  يو اجتماع
 يه اقشار دانشـگاه يکل يبرا

ــجو ان اســـتادان و ي(دانشـ
افقـت  کارکنان) با کسـب مو 
  مؤسسه محل خدمت 

و مشارکت در امور  يزير ، برنامهي. طراح۱
 يبـرا  يو علم ي، اجتماعيتيترب  ،يفرهنگ

، طالب و يأت علميه يان، اعضايدانشجو
  کارکنان 

اخـالق مراکـز    يها تهيت در کمي. عضو۲
  ها  ها و دانشگاه مارستاني، بيقاتيتحق

  ل:يمرتبط ازقب يها تير فعالي. سا۳
، يعلمـ  يا خـدمات مشـاوره  عرضـه    الف)

بـه   يو آموزش ي، اجتماعيتي، تربيفرهنگ
  ان و طالبيدانشجو

ــؤثر در مراکــز     ب) ــتمر و م ــور مس حض
هــا، مســاجد،  اعــم از کــانون ييدانشــجو
  ها و ... خوابگاه

 يو فرهنگـ  يج علمـ يج) مشارکت در ترو
 تأييـد  شرفت بـا يپ يراني... اياسالم يالگو
  ربط. يذ يون تخصصيسيکم
ل جلسـات  يکت فعاالنـه در تشـک  مشار د)

  د ياسات يشياند هم

  ۸  ۴تا 

ـ ي، ملي، فرهنگينيد يها به ارزش يبنديد و پاياستمرار در تق  ۶ و  ي، انقالب
    ۵  ـ    ربط يذ يون تخصصيسيکم تأييد با يدار صداقت و امانت

ثــار و شــهادت، يج فرهنــگ اينــه تــروي(در زم يز فرهنگــيکســب جــوا  ۷
    ۸  ۲هر مورد تا   ...)و  يفرهنگ يها تيمسئول

، نقـد و  يشـ يآزاداند يهـا  يکرسـ  يو مشارکت فعاالنه در برگزار يطراح  ۸
    ۶  ۲تا  ۱  صالح يمرجع ذ تأييد با يپرداز هينظر

۹  

در  يأت علميه ياعضا يو توانمندساز ييافزا دانش يها شرکت در کارگاه
 »۳«ده معتبـر (مـا   يبا ارائه گواه يو اجتماع يتي، تربيفرهنگ يها نهيزم

مصـوب   يأت علمـ يه ياعضا يو توانمندساز ييافزا نامه طرح دانش آيين
  )يها و مراکز آموزش شدن دانشگاه ياسالم يشورا ۱۷۴جلسه 

 ۱۶هر  يبه ازا
 ۲ساعت آموزش 

  ازيامت
۱۰    

ـ کرد فرهنگيبا رو يهنر  شگاه آثار و کارگاهينما يبرگزار  ۱۰     ۵  ۲تا   ياسالمي 
  ۱۰      ۱۰ يال ۱ يبندهااز الزم از يحداقل امت

    ۳۰    ۱۰ يال ۱ ياز قابل قبول از بندهايحداکثر امت
  

منظور بررسي و تعيين امتيازهاي فرهنگي، تربيتي و اجتماعي اعضاي  به :۱تبصره
  د:شو مي سسه کميسيون فرهنگي با ترکيب زير تشکيلمؤت علمي، در هر أهي

 يس کميسيونئعنوان ر سسه بهؤيس م. رئ١
 هاي فاقد نهاد، نماينده نهاد استان) سسهؤسسه (در مؤد در ميس نهائر. ٢

 عنوان دبير کميسيون معاون فرهنگي يا دانشجويي ـ فرهنگي و يا عناوين مشابه به. ٣
 هاي آموزشي/ پژوهشي سسهؤمعاون آموزشي/ پژوهشي حسب مورد در م. ٤
ت اجرايي أت علمي با حداقل مرتبه دانشياري به انتخاب هيأيک نفر عضو هي.  ٥
ت اجرايي جذب أنماينده هي، ت اجرايي جذبأهاي فاقد هي سسهؤسسه (در مؤجذب م
  هؤسسيس مئتأييد ر واستان) 

نامه داخلي را در چارچوب  آيين اعضاي کميسيون در نخستين جلسه، :۲تبصره
ها،  تشکيل جلسه نامه شامل نحوه آيين کنند. مقررات و ضوابط کلي وزارتين تدوين مي

منظور آموزش و تربيت دانشجويان  ت علمي بهأهاي اعضاي هي اي از فعاليت مجموعه
ها  است. اين فعاليت و معطوف به حفظ و ارتقاي کيفيت آموزش و انتقال مطلوب مفاهيم

  عبارتند از:
  

  هاي آموزشي  ـ امتيازهاي قابل محاسبه از فعاليت ۱ـ  ۲جدول شماره 
  هاي تحت نظارت وزارت علوم سسهؤم ت علمي آموزشيأاعضاي هي

  
  موضوع  بند

حداکثر امتياز 
در واحد يا 

  سال نيم

حداکثر 
امتياز در 
  هر موضوع

حداقل امتياز 
الزم در هر 
  دوره ارتقا

١  

  نات آموزشيرعايت نظم و انضباط درسي و شئو
اي مرکب از هيأت رئيسه دانشکده متقاضـي   امتياز اين بند در کميته
  ربط با توجه به مواردي مانند: و مديرگروه علمي ذي

  تخصيص اوقات موظف تدريس در امور آموزشي؛
  رعايت تقويم مصوب آموزشي؛

ـاربرگ  برنامه ـاي ارزيـابي دانشـجويان از کيفيـت      ريزي درسي و ک ه
  شود. ين ميتدريس و ... تعي

٥  ٧  ٧/٠  

٢  

  کيفيت تدريس
ــجويان در    ــازدهي دانش ــانگين امتي ــاس مي ــدريس براس ــت ت کيفي

هاي ارزيابي کيفيت تدريس متقاضي در چهار سـال قبـل از    کاربرگ
دوره ارتقا و ارزيابي گروه و دانشـگاه (بـا شـيوه مـورد تأييـد هيـأت       

  شود. مميزه) سنجيده مي
ـاربرگ   براي اعضـاي هيـأت علمـي گـروه     تبصره: ـارف ک هـاي   مع

  ارزشيابي معاونت آموزشي و پژوهشي نهاد، مالک ارزيابي است.
ـايج ارزيـابي     امتيازهاي قابل اعطا برحسب امتيازهاي اخذ شـده از نت

  صورت زير خواهد بود. به
 ؛٩٩/١٧تا  ١٦امتياز براي نتايج ارزيابي مابين  ٩٩/١تا  ٠ـ 
  ؛٩٩/١٨تا  ١٨بين امتياز براي نتايج ارزيابي ما  ٩٩/٣تا  ٢ـ 
  .٢٠تا  ١٩امتياز براي نتايج ارزيابي مابين  ٨تا  ٤ـ 

  ٨  ـ
دانشياري و 
استادي به 

و  ١٦ترتيب 
  )٢٠(از  ١٧

٣  

  کميت تدريس
ـارداني     ١ . امتياز کميت تدريس براي هـر واحـد تـدريس در دوره ک
اي و دکتـري   و کارشناسي ارشد يا دکتري حرفه ١، کارشناسي ٥/٠

 است. ٢٥/١ يا دکتري تخصصي
تـوان پـس از کسـب     % امتيازهاي ايـن بنـد را مـي   ٢٠. حداکثر تا ٢

ـاير مؤسسـه    هـا بـه    مجوز از مؤسسه محل خدمت يا تـدريس در س
 دست آورد.

المللـي، شـعب دانشـگاه در     هاي مشترک بين امتياز تدريس در دوره
هاي خارج از کشـور بـا مجـوز مؤسسـه تـا       خارج از کشور يا دانشگاه

 ابل افزايش است.برابر ق ٢/١
اعضــاي هيــأت علمــي گــروه معــارف در چــارچوب تبصــره: 

هاي معارف از امتياز مربوط به ايـن بنـد    واحدهاي مصوب گروه
  شوند. برخوردار مي

١٥  ٣٠  ٥  

به ازاي  ٣/٠  راهنمايي و سرپرستي پروژه کارشناسي در پايان دوره تحصيل  ٤
  ـ  ٥  هر واحد

  ٢٠      ٤تا  ١حداقل امتياز الزم از بندهاي 

    ٤٠    ٤تا  ١حداکثر امتياز قابل احتساب از بندهاي 
  

هاي اجرايي که واحد موظف آنان صفر  ت علمي داراي سمتأاعضاي هي تبصره:
ت أنامه استخدامي اعضاي هي آيين »۷۹«واحد تعيين شده است (مشاغل موضوع ماده 

و حداکثر  علمي)، در زمان تصدي مشاغل مربوطه از حداقل امتياز کيفيت تدريس
ساير مشاغل داراي کسر  شوند. امتياز کميت تدريس مند مي امتياز کميت تدريس بهره

صورت کامل و کيفيت تدريس آنان براساس واحد موظف تعيين شده  هواحد موظف ب
  شود. محاسبه مي

مجموع هاي از فعاليت
اسالمي و مبتني بر تقويت و ترويج باورهاي اعتقادي، مذهبي و ملي و مطابق با قانون 

ماده1ـ فعالي تهاي فرهنگي، تربيتي و اجتماعي  
 هاي عضو هيأت علمي که مؤيد آميختگي علم و اخالق 

شيوه رأ يگيري، تعيين حد نصاب اعضاي حاضر براي تشکيل جلسه، رأ يگيري و... است.  
ماده2 ـ فعالي تهاي آموزشي  
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 اي از فعاليت هاي عضو هيأت علمي است که ضمن هدفمند بودن، قابليت مجموعه
 هاي علمي را دارد و با هدف رفع نياز جامعه،  کارگيري يافتهکشف و توسعه حقايق و به

توسعه مرزهاي دانش و بسط فناور يهاي برخوردار از اولويت در کشور است. اين فعاليت ها 
عبارتند از:  

  
جدول شماره ۳ ـ ۱ ـ امتيازهاي قابل محاسبه از فعالي تهاي پژوهشي، فناوري  

اعضاي هيأت علمي آموزشي «مؤسسه»  
  

موضوع   بند  
حداکثر امتياز 
در واحد کار 
يا  نيمسال  

حداکثر 
امتياز در هر 
موضوع  

حداقل امتياز 
الزم در هر 
دوره ارتقا  

  ١

ـ پژوهشي منتشرشده در نشري ههاي علمـي    مقاله علمي 
ـ پژوهشي معتبر داخلي و خارجي  

ـ فهرست نشريه ـ پژوهشـي را        ١ ـار علمـي   هـاي داخلـي بـا اعتب
هـاي علميـه    حـوزهکميسيون نشريات وزارتين و شـوراي عـالي    

 صورت ادواري منتشر  ميکند. به
ـارجي معتبـر را معاونـت پژوهشـي و فنـاوري       ٢ـ نشريه  هـاي خ

وزارتين تعيين  ميکند. 
٣ـ حداکثر دو مقاله با گواهي پذيرش قطعي در هـر مرتبـه ارتقـا    

مورد قبول است. 
  DOI  مثابـه  بـه٤ـ نسخة در نوبت چاپ مقاله، مشروط بـه درج 

مقاله چاپ شده است. 
ـ حداکثر ٪۴۰   ـاز  ٥   توانـد از مـ ي بنـد  ايـن  شـده از  کسـب  امتي

محـل دانشـگاه  هـاي  نشـريه  مقاله هاي پذيرفته يا چاپ شده در  
کـه باشـد  هـايي  نشـريه  خدمت متقاضي در زمان چاپ مقاله، يا  

متقاضي در زمان چاپ مقاله مدير مسئول، سردبير يا عضو هيأت 
تحريريه آنها بوده است. 

ـ امتياز حداکثر دو مقاله مستخرج از هر طرح (منجر به توليـد     ٦
سندي ملي) در حداقل امتيازهاي اين بنـد محاسـبه مـ ي   شـود،  

هرچند به همه مقال هها امتياز تعلق  ميگيرد. 
ـاز  ٧ـ حداقل ٪۷۰   ـاط  ا در  مسـتقيمًبايـد  هـا،  مقالـه  امتي بـا ارتب

تخصص (رشته تحصيلي/ گروه آموزشي) متقاضي باشد. 
ـ مقاله تلقـي مسـتقل  مقالـه   هاي با همپوشاني کمتـر از  ٪۳۰  ٨  

مي شوند و به مقاله هاي با همپوشاني بيشتر از ۷۰% امتيازي تعلق 
نم يگيرد. امتياز تعلق گرفته به مقا لههـاي بـا همپوشـاني    ۳۰ تـا  

ـال،  بـود. در  ۷۰٪ به نسبت ميزان همپوشاني خواهد   مقالـه هرح
نبايد منجر به چاپ نتايج انتشار يافته شود. 

٩ـ متقاضي ارتقا به مراتب دانشياري و استادي بايـد حـداقل بـه    
نامه اجرايي ايـن ترتيب سه و پنج مقاله با شرايط مندرج در شيو ه 

آيي ننامه، ارائه دهد. 
١٠ـ چاپ حداقل يک مقاله به زبان فارسـي در هـ  ر مرتبـه ارتقـا   

الزامي است. 
١١ـ امتياز مقاله مستخرج از ط رحهـاي پژوهشـي محرمانـه کـه     

 واسطه محرمانه بودن ممکـن نيسـت   امکان چاپ و انتشار آنان به
با تأييد کميته مميزي منتخب وزارتين متبوع حسـب مـورد، تـا    

١/٢ برابر قابل افزايش است.  

تا ٧    
مطابق با 

جداول شماره 
٦  ذيربط  

 هاي پژوهشي، فناوري
موضوع   بند  

حداکثر امتياز 
در واحد کار 
يا  نيمسال  

حداکثر 
امتياز در هر 
موضوع  

حداقل امتياز 
الزم در هر 
دوره ارتقا  

ادامه  
  ١

امتياز مقاله مشترک با اعضاي هيـأت علمـي مراکـز معتبـر    ١٢ـ  
علمي خارج از کشور که برگرفتـه از طـرح تحقيقـاتي مشـترک    ، 
فرصت مطالعاتي متقاضي/ دانشجوي تحت راهنمايي متقاضـي و  

دانشجوي مشترک باشد، تا ١/٢ برابر قابل افزايش است. 
١٣ـ امتياز مقاله پراستناد و داغ با تأييد هيأت مميزه تا ١/٥ برابـر  

قابل افزايش است. 
١٤ـ امتياز مقاله مستخرج از برنامه مصوب تحقيقـاتي جهـت دار   

رفـع بـه  معطـوف  برنامـه  عضو هيأت علمي که حداقل ۵۰٪ آن  
مشکالت کشور باشد، تا ١/٥ برابر قابل افزايش است. 

 هاي Nature و Science تا ١٥ـ امتياز مقاله چاپ شده در نشريه
ـاي ايـن نـوع     مقالـه در   ـاير امتيازه دو برابر قابل افزايش است. س

   نامه اجرايي اين آيي ننامه تعيين مي شود.شيوه

      

 نامه اجرايـي ايـن    ها، در شيوهتبصره: تعريف و شيوه امتيازدهي به انواع مقاله ها و نحوه اعمال ضريب تأثير مجله در امتياز مقاله
آيي ننامه تعيين و اعالم مي شود.  

  ٣٠ تا ٧   ـ مروري منتشر شده در نشري ههاي معتبر   مقاله علمي     ٢

ـ  

  ٣

مقال ههاي علمي و تحشيه چاپ شده در نشري ههاي علمي 
ـ ترويجي داخلي معتبر مورد تأييد کميسـيون نشـريات   

وزارتين  
ـ     ـ  بهصورت ادواري فهرست نشريه هاي داخلي با اعتبار علمـي  ١

 هـاي  ترويجي را کميسيون نشريات وزارتين و شوراي عالي حوزه
علميه منتشر مي کنند. 

ً در ارتباط با تخصص متقاضي باشد ـ  ٢ . موضوع مقاله بايد مستقيما
تلقـي مسـتقل  مقالـه  ٣ـ مقا لههاي با همپوشـاني کمتـر از   ٪۳۰  

مي شوند و به مقاله هاي با همپوشاني بيشتر از ۷۰% امتيازي تعلق 
نمي گيرد. امتياز تعلق گرفته به مقاله هاي با همپوشاني ۳۰ تا %۷۰ 
به نسبت ميزان همپوشاني خواهد بود. در هر حـال، مقالـه نبايـد    

منجر به چاپ نتايج انتشار يافته شود.  

  ٩ تا ٣  

  ٤
و فرهنـگ هـا   ها، دائرةالمعار فهـا   مداخل چاپ شده در دانشنامه

 هاي علمي و با نظر هيأت داوري مورد تأييـد هيـ  أت معادل مقاله
مميزه مؤسسه  

  ٨ تا ٢  

  ٥

مقاله علمي کامل ارائه شده در همايش هاي علمي معتبـر ملـي و   
بي نالمللي  

 هاي قابل قبول از متقاضـي در يـک   تبصره: حداکثر تعداد مقاله
همايش در هر سال ۳ مقاله اسـت. ايـن مقالـه    هـا مـي   توانـد بـا   

همکاري دانشجويان و يا همکاران باشد.  

  ١٢ تا ٢  

  ٦

خالصه مقاله علمي ارائه شده در همايش هاي علمي معتبر ملي و 
بي نالمللي  

 هاي قابل قبول از متقاضـي در يـک   تبصره: حداکثر تعداد مقاله
همايش در هر سال ۳ مقاله اسـت. ايـن مقالـه    هـا مـي   توانـد بـا   

همکاري دانشجويان و يا همکاران باشد.  

  ٥ تا ١  

  ٧

ـ پژوهشي مستخرج از رساله متقاضي (ويژه ا عضـاي   مقاله علمي 
هيت علمي مؤ سسههاي تحت نظارت وزارت علوم)  

بنـد ايـن  موضـوع  هـاي  مقالـه  تبصره: حداکثر امتياز هر يک از  
بـه عنـوان  متقاضـي  نـام  درصورتي به متقاضي تعلق مي گيرد که  

نويسنده نخست يا پس از نام استاد راهنما به عنوان نويسـنده دوم  
 عنوان نويسنده مسئول ثبت شده باشد.  و يا به

  ٥ تا ٢  

  ٨

توليد دانش فني/ اختراع يا اکتشاف منجر به توليد و تجاري سازي محصول يا فرآيند 
با تأييد مراجع ذي صالح وزارتين و نيز هر نوآوري که براي حل مشکالت و معضالت 

کشور مؤثر باشد و يا منجر به توليد خدمت يا محصول جديدي در کشور شود.  
نحوه امتيازدهي به اين فعاليت ها به شرح موارد ۱ تا ۱۰ خواهد بود:  

  ٥٠

 منظـور حـل   ها و خدمات جديد بـه ها،  روش ١ـ طراحي سيستم
معضالت آموزشي، پژوهشي، بهداشتي و درماني در سطح کشـور  

با گواهي مراجع  ذيصالح وزارتين.  
يک تا ٦  

از بندهاي ١ 
تا ٦  

٢٠ امتياز  

 منظـور حـل   ها و خدمات جديد بـه ها،  روش ٢ـ طراحي سيستم
معضالت آموزشي، پژوهشي، بهداشتي و درماني در سطح منطقه 

با گواهي مراجع ذي صالح در منطقه آمايشي  
٠/٥تا ٤  

٣ـ مدل سازي وسايل پزشکي و آزمايشگاهي و ساخت هر قطعه 
که منجر به توليد دستگاه شود؛ بـا گـواهي اداره کـل تجهيـزات     

پزشکي وزارت بهداشت و تأييد هيأت مميزه مرکزي  
يک تا ٣  

٤ـ توليد مواد براي آزما يشهاي پزشکي و توليدات دارويي جديد 
از طريق مهندسي معکوس، به ترتيب با گواهي معاونت درمان يـا  
معاونت غذا و داروي وزارت بهداشت (حسب مورد) و تأييد هيأت 

مميزه مرکزي وزارت بهداشت  
يک تا ٦  

ـ انجام فعاليت هاي جديد پزشکي کـه بـه خودکفـايي کشـور        ٥
کمک مؤثر کند مانند اجراي روش هاي تشخيصي درماني نـوين  
براي اولين بار در ايران با گواهي هيأت ممتحنه رشـته مربوطـه و   

تأييد هيأت مميزه مرکزي وزارت بهداشت  
٠/٥ تا ٤  
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ماده3 ـ فعاليت



موضوع   بند  
حداکثر امتياز 
در واحد کار 
يا  نيمسال  

حداکثر 
امتياز در هر 
موضوع  

حداقل امتياز 
الزم در هر 
دوره ارتقا  

ادامه  
  ٨

ـ تدوين راهنماي طبابت باليني کشور، با استناد بر پـژوهش و      ٦
بر اساس شواهد علمي با گواهي معاونت درمان وزارت بهداشت و 

تأييد هيأت مميزه مرکزي وزارت بهداشت  
٠/٥ تا ٥    

  

٧ـ اختراع، اکتشاف و توليد محصوالت پژوهشي کاربردي ثبت شده 
در مراجع قانوني داخل کشور با تأييد معاونت پژوهشي و فنـاوري  

وزارتين  
٠/٥ تا ٥    

ـاربردي        ـ اختـراع، اکتشـاف و توليـد محصـوالت پژوهشـي ک   ٨
ـارچوب پـژو هش  هـاي   ثب تشده و دستاوردهاي فناورانه که در چ

 ها و رساله هـاي دکتـري بـا رعايـت مالکيـت      کاربردي، پايان نامه
فکري در قالب شرکت دانش بنيان يا شرکت دانشـگاهي مراحـل   

تجار يسازي آن با تأييد مراجع مربوطه به انجام رسيده باشد. 
تبصره: چنانچه ثبت اختراع در سطح بي نالمللي، به همراه چـاپ  

 اي باشد به يک مورد امتياز کامل و بـه مـورد ديگـر نصـف     مقاله
امتياز تعلق  ميگيرد.  

١ تا ١٥  

از بندهاي ٧ 
تا ١٠  

٣٠ امتياز  
٩ـ ثبت مالکيت فکري (پتنت) دستاوردهاي پژوهشي و فنـاوري  

سسه محل خدمت متقاضي، به شرط  بـه فـروش   اينکـهبه نام مؤ 
 صورت تحت ليسانس از آن استفاده شده باشد.  رسيده و يا به

تا ١٥  

١٠ـ تعيين توالي ژن ثبت شده در مراجع قانوني يا علمي داخلـي  
٠/٥ تا ٢  يا خارج از کشور با تأييد مراجع  ذيصالح وزارتين  

  ٩

١ـ گزار شهاي علمي ط رحهاي پژوهشي و فناوري خاتمه يافتـه  
٦  در داخل مؤسسه با تأييد معاون پژوهش و فناوري مؤسسه   تا ٢  

ـ  

٢ـ گزار شهاي علمي ط رحهـاي پژوهشـي و فنـاوري بـا طـرف      
قرارداد خارج از مؤسسه تأييدشده نهاد سفار شدهنده، که تا حـد  

امکان نکات زير در محاسبه امتياز آنها در نظر گرفته  ميشود: 
ـ استاني، منطق هاي، ملي يا بي نالمللي بودن موضوع طرح؛ 

 هاي  ها و مؤسسه هـ گزارش ط رحهاي تحقيقاتي مشترک با دانشگا
علمي خارج از کشور تا ١/٢ برابر.  

تا ١٥    

ا امتياز اين بند ويژه عضاي هيأت علمي مؤ سسههاي تحت نظارت وزارت علوم  ميباشد.  تبصره ۱: 
ـازي  تبصره ۲: به ط رح  هايي که ناشي از مسئوليت اجرايي و وظايف حقوقي متقاضي باشد يا با تخصص او مرتبط نباشـد، امتي

تعلق نمي گيرد.  
ـ     ٣٠ تا ١٠   اثر بديع و ارزنده هنري يا ادبي و فلسفي چاپ شده     ١٠

ـ ۲ و ۱۰  ميتواند تا ٥٠% از حداقل امتيازهاي الزم بند ۳  تبصره: مجموع امتيازهاي متقاضي از موارد مندرج در بندهاي٨، ۹   
ـ ۱ را پوشش دهد (ويژه اعضاي هيأت علمي مؤ سسههاي تحت نظارت وزارت علوم).  

ايجاد ظرفيت فعال در جذب اعتبار پژوهشي (گرنت) داخلـي يـا   ١١  
بي نالمللي  

يک امتياز به 
ازاي هر ١٥٠ 
ميليون ريال 

گرنت داخلي و 
يا ٥٠٠٠ دالر 

گرنت خارجي  

  ١٢

ـ  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ١٢
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ـاب،     ـادي، ترجمـه کت الف) تصنيف، تأليف، تصحيح انتق
ـا  در نظـر   ـاز  آنه دانشنامه که موارد زير در محاسبه امتي

ـاي  ت علمـي مؤ گرفته شوند. (ويژه اعضاي هيأ  سسـ هه
تحت نظارت وزارت علوم)  

تصنيف: تا ١٥  
  تأليف: تا ١٠  

تصحيح انتقادي: 
تا ٧  

ترجمه مرتبط 
با تخصص: تا ٧  

  ١٠

١. امتياز موضوع اين بند براي کتاب تاليفي يا تصنيفي به زبان خارجي که توسط ناشران معتبر بي نالمللي چـاپ شـده   
باشد، تا ١/٥ برابر قابل افزايش است.  

ـ ۱ را  پوشش دهد.  ۲. امتيازهاي متقاضي از تصنيف يا تأليف کتاب  ميتواند تا ۲۵٪ از حداقل امتيازهاي الزم بند ۳ 
 هاي علوم انساني و هنر مي تواند تا ۵۰٪ از حداقل امتيازهاي ٣. امتيازهاي متقاضي از تصنيف يا تأليف کتاب براي گروه

ـ ۱ را پوشش دهد. تشخيص  رشتهها برعهده هيأت مميزه است.   الزم بند ۳ 
امتيازهـاي حـداکثر ٣٠% از  کتـاب،  محتـواي  ۴. امتياز متقاضي براي تجديد چاپ يا ويرايش با حداقل ۳۰٪ تغيير در  

تعيين شده در اين بند خواهد بود.  

ـا در    ـاز آنه ب) تصنيف، تأليف، تصحيح انتقادي و ترجمه کتاب و دانشنامه که موارد زير در محاسبه امتي
نظر گرفته مي شود (ويژه اعضاي هيأت علمي مؤسس ههاي تحت نظارت وزارت بهداشت)  

ـ تأليف يا تصنيف کتـاب (حاصـل از دسـتاوردهاي پژوهشـي        ۱
ـارف بـا تأييـد     خود)، تأليف مجموعه کتا بهايي همانند دائرةالمع

نهايي هيأت مميزه  ذيربط  
  ٣٠ تا ١٥  

ـ  

  ٣ تا ١/٥   ـ کتاب تأليفي در رشته غيرمرتبط با رشته تخصصي نويسنده    ٢

ـ تأليف يـا تـدوين کتـاب چـاپي        ٣
(برمبنــاي تيــراژ و نوبــت چــاپ) يــا 

ــه  ــه ب ــع الکترونيکــي ک ــوان منب  عن
آموزشي مورد استفاده قرارگيرد:  

ــي در   ــع آموزش ١. کتــاب منب
سطح ملي با تأييد شوراي عالي 

 ريزي وزارت بهداشت  برنامه
  ٦ تا ٣  

ـا    ٢. کتاب در سطح مؤسسـه ب
تأييد شوراي انتشارات مؤسسه و 

شوراي آموزشي مؤسسه  
  ٣ تا ١/٥  

 

موضوع   بند  
حداکثر امتياز 
در واحد کار 
يا  نيمسال  

حداکثر 
امتياز در هر 
موضوع  

حداقل امتياز 
الزم در هر 
دوره ارتقا  

  
ادامه 
  ١٢

ـ تجديد چاپ کتاب تأليفي يا تصنيفي در صورتي که حـداقل     ٤
تـه صـورت پذيرف اضـافه  به ميزان ۳۰٪ در محتواي آن اصالح يا  

باشد به تشخيص هيأت مميزه  ذيربط  
  ٤ ٠/٥ تا ٢  

ـ   ـ تصحيح انتقادي کتاب معتبر با تأييـد کميسـيون تخصصـي       ٥
١٠  هيأت مميزه  ذيربط     ٥

ـ ويرايش علمي/ ادبي (زباني) آثار تأليفي يا ترجمه  اي با تأييـد  ٦  
٨  نهايي هيأت مميزه ذي ربط   ٠/٥ تا ٢  

  ١٣

ــايي و مشــاوره پايــا ن  نامــه  ١. راهنم
کارشناسي ارشد يا دکتري  حرفهاي يـا  
ــقف بـــراي    ــوزه (سـ ــطح ۳ حـ سـ

منظـور حـل    هاي کاربردي بـهپايان ن امه 
مشکالت کشور با ضريب ١/٥ برابر)  

  ٢ ١. استاد راهنما  

  ٢٥
مطابق با 

جداول شماره 
٦  ذيربط  

  ٠/٥ ٢. استاد مشاور  

٢. راهنمايي و مشـاوره رسـاله دکتـري    
تخصصي يا سطح ۴ حوزه (سقف براي 

 منظـور حـل   هاي کاربردي بـه  پايا ننامه
مشکالت کشور با ضريب ١/٥ برابر)  

  ٦ ٣. استاد راهنما  

  ١/٥ ٤. استاد مشاور  

تبصره ۱: اين بند ويژه اعضاي هيأت علمي مؤ سسههاي تحت نظارت وزارت علوم  ميباشد.  
تبصره ۲: براي ارتقا به مرتبه دانشياري راهنمايي حداقل چهار پاي اننامه کارشناسي ارشد مشروط به دايـر بـودن دوره   

کارشناسي ارشد در رشته متقاضي در مؤسسه محل خدمت الزامي است.  
تبصره ۳: براي ارتقا به مرتبه دانشياري اعضاي هيأت علمي گروه معارف، راهنمايي حداقل چهار پايا ننامه کارشناسي 
ارشد مشروط به داير بودن و دان شآموخته داشتن در دوره کارشناسي ارشد رشته متقاضي در مؤسسه محـل خـدمت   
الزامي است و درصورت فقدان دوره کارشناسي ارشد در رشته متقاضي اتمام يک کتاب تأليفي يا يک طـرح پژوهشـي   

مصوب در رشته تخصصي متقاضي که در چارچوب اسناد ملي يا باالدستي انجام شده باشد؛ کفايت  ميکند.  
 موخته داشـتن  تبصره ۴: براي ارتقا به مرتبه استادي راهنمايي حداقل ۳ رساله دکتري مشروط به داير بودن و دان شآ

در دوره دکتري رشته متقاضي در مؤسسه محـل خـدمت الزامـي اسـت. در صـورت فقـدان دوره دکتـري در رشـته         
متقاضاي اتمام يک طرح ملي يا يک کتاب تصنيفي کفايت  ميکند.  

تبصره ۵: براي ارتقا به مرتبه استادي اعضاي هيأت علمي گروه معارف، راهنمايي حداقل ۳ رساله دکتري مشروط بـه  
داير بودن و دان شآموخته داشتن در دوره دکتري رشته متقاضي در مؤسسه محل خـدمت الزامـي اسـت و درصـورت     
ته تخصصـي فقدان دوره دکتري در رشته متقاضاي اتمام يک کتاب تصنيفي يا يک طـرح پژوهشـي مصـوب در رشـ     

مربوطه که در چارچوب اسناد ملي يا باالدستي انجام شده باشد؛ کفايت  مينمايد.  

ــ يهــــــاي ١٤   کرســــ
نظري هپردازي  

٢ تا ٤   ـ ترويجي   ١.  ارائه کرسي هاي علمي 

  

ـ  

ـ    ٢. ارائــه دســتاوردها و نتــايج علمــي 
ــ ي  هــاي  ــي برگرفتــه از کرس پژوهش
نظري هپردازي درهما يشها و ميزگردهاي 

مراکز علمي ملي و بي نالمللي  
  ٤

 ويـژه   هاي علوم به٣. نقد علمي در حوزه
٣ تا ٧  علوم انساني و معارف اسالمي  

 ويـژه   هاي علـوم بـه  ٤. نوآوري در حوزه
٣ تا ٧  علوم انساني و معارف اسالمي  

 هـاي علـوم   ٥. نظريه پـردازي در حـوزه  
٧ تا ١٢   بهويژه علوم انساني و معارف اسالمي  

  ١٥
ـارجي، کـه در محاسـبه     کسب رتبه در جشنواره هاي داخلي و خ
امتياز آنها اعتبار جشنواره و رتبه متقاضـي در جشـنواره در نظـر    

گرفته  ميشود.  
  ١٠ تا ٦  

  ١٦

داوري و نظارت بر فعالي تهاي پژوهشي  
ـ پژوهشي مجالت معتبر و آثار بديع و   ١. داوري مقا لههاي علمي 

ارزنده هنري هر مورد تا ١ امتياز  
٢. داوري کتاب، داوري يا نظارت بر طرح هاي پژوهشي يا فناوري 

هر مورد تا ٢ امتياز  

  ١٠ ـ  

حداقل امتياز الزم از بندهاي ١ تا ١٦      
مطابق با 

جداول شماره 
٦  ذيربط  

سقف ندارد     حداکثر امتياز قابل احتساب از بندهاي ١ تا ١٦    

  
 منظور تسريع در ارتقاي مرتبه اعضاي هيأت علمي سرآمد در پژوهش (اعم تبصره: به

 هاي تحت نظارت وزارت از اعضاي هيأت علمي آموزشي يا پژوهشي) شاغل در مؤسسه
بهداشت، شرايط و فرآيند زير مدنظر قرار  ميگيرد:  

الف) چنانچه عضو هيأت علمي در مرتبه استادياري به دانشياري و يا 
 عنوان نويسـنده اول يـا مسـئول در   دانشياري به اسـتادي يـک مقـاله اصيـل به
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ـ Nature ـ Science ـ Lancetـ  JAMA  يا NeW England Journal منتشر کند؛ 
حداقل زمان چهار ساله توقف به سه سال کاهش  مييابد.  

ب) چنانچه عضو هيأت علمي در مرتبه استادياري به دانشياري و يا دانشياري به 
استادي موفق به ورود به فهرست يک درصد دانشمندان برتر دنيا در پايگاه ESI شود؛ 
ً براي  يابد. استفاده از اين امتياز صرفاحداقل زمان چهار ساله توقف به دو سال کاهش  مي

يک بار در طول خدمت امکا نپذير است.  
ج) چنانچه عضو هيأت علمي با مرتبه استادياري يا دانشياري، موفق به توليد دانش 
فني، اختراع يا اکتشاف منجر به توليد و تج اريسازي دارو يا تجهيزات پزشکي شود که با 
تأييد سازمان غذا و دارو وارد بازار شده باشد با تأييد هيأت مميزه مرکزي، حداقل زمان 

چهار ساله توقف به سه سال کاهش مي يابد.  

مجموع هاي از فعاليت هاي مبتني بر مؤلفه هاي علم، دانش، پژوهش و فناوري که 
 هاي مرتبط است. اين هدف آن تقويت مديريت اجرايي و توسعه زيرساخت ها در حوزه

فعالي تها عبارتند از:   

جدول شماره۴ـ امتيازهاي قابل محاسبه از فعالي تهاي علمي، اجرايي  
 اعضاي هيأت علمي «مؤسسه»  

موضوع   بند  
حداکثر 
امتياز در 

واحد کار يا 
 نيمسال  

حداکثر 
امتياز در هر 

موضوع 
آموزشي  

حداقل امتياز 
الزم در هر 

موضوع 
پژوهشي  

حداقل امتياز 
الزم در هر 
دوره ارتقا  

  ١

ـارکت    حضور فعال و تمام وقت در مؤسسـه و مش
براساس تکاليف تعيي نشده در آيي ننامه مديريت  

 ها و مؤ سسههاي آموزش عالي، پژوهشـي  دانشگاه
و فناوري و ساير فعالي تهاي اجرايي محوله  

  ٥   ٨   ٨   ١

  ٢
 ها، اردوها يا ساير فعال يتهاي فوق برپايي نمايشگاه

برنامه پژوهشي، فناوري، آموزشي، فرهنگي، هنري 
و مديريت اجرايي آن با توجه به سطح برگزاري  

  ٨   ٦ تا ٢  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ـ  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ـ  

  ٣

ـا و کارگـاه  اندازي آزمايشـگاه  طراحي و راه  هـاي   ه
ــري،    ــي و هن ــي، پژوهش ــم از فن ــي، اع تخصص
واحدهاي نيم هصنعتي و پژوهشي، کتابخان ههـاي  

ـازي، حسـب   تخصصي، شبکه  هاي تخصصي مج
 برداري  اهميت و تجهيزات موجود و ميزان بهره

  ٨   ٦ تا ٤  

  ٤
ــز    ــگاه، مراک ــيس دانش ــؤثر در تأس ـاري م همکـ

تحقيقاتي، مؤ سسههاي آموزش عالي، پژوهشي و 
ـار کهـاي علـم و فنـاوري،    فناوري شهر ک  ها و پ

مراکز رشد و شرک تهاي دان شبنيان  
  ٨   ٨ تا ٤  

  ٥
مــدير مســئولي، ســردبيري، عضــويت در هيــأت 

 هــاي علمــي معتبــر و رياســت تحريريــه نشــريه
قط بهاي علمي کشور  

 ازاي تا ٣ به
١٢  هر سال     ١٢

  ٦
عضويت در يکي از  هستههاي قط بهـاي علمـي   
رسمي کشور/ عضويت در هيأت مديره و بازرسي 

انج منهاي علمي  
١  بهازاي هر 

٤  سال     ٤

عضويت در شوراي پار کها/ مراکز رشد     ٧
 ازاي هر ٥٠ به

ساعت حضور 
١ امتياز  

  ٨   ٤

  ٨
دبيــري همــا يشهــاي علمــي در ســطوح ملــي، 
منطق هاي و بي نالمللي، با تأييد شـوراي پژوهشـي   

مؤسسه و يا نهادهاي  ذيربط  
  ٨   ٦ تا ٢  

 گانه، مطابق جـدول  ايفاي مسئوليت در قواي سه٩  
شماره ٥  

هر سال ٤ تا 
  ١٤    

  ١٠

 ها، کم يتهها، هيأ تهـا  شرکت در شوراها، کارگروه
اعـم از شـوراي عـالي       هـاي رسـمي و کميسيو ن
انقالب فرهنگي، شوراي عتف، معاونـت علمـي و   
فناوري رياست جمهوري، ستاد وزارتـين، حـوزه   

علميه و فرهنگستا نها٭  
 ها، کم يتهها، هيأ تهـا  شرکت در شوراها، کارگروه

ـاير وزارتخانـ ه   هـا بـا    و کميسيو نهاي رسـمي س
موافقت رئيس مؤسسه متبوع٭  

٭ عضوي تهاي مذکور بايد براساس حکم رسمي 
باشد.  

  
  
  
  
  
  
 ازاي تا ٢ به

هرسال  

  
  
  
  
  
  

  ١٠

  
  
  
  
  
  

  ١٠

 اي با رويکـرد   هاي جديد و ميا نرشتهايجاد رشته١١  
١٠  رفع نيازهاي اساسي کشور و ترويج کارآفرين     ١٠ تا ٥  

رشـ تهاي بـ ين  هاي بزرگ تحقيقاتي  راهبري پروژه١٢  
١٢  (مديريت پروژه) با تأييد شوراي پژوهشي مؤسسه     ٨ تا ٤  

طراحي، تدوين و اجراي برنام هها و فعاليت با هدف ١٣  
١٠  افزايش کارآيي و اثربخشي نظام آموزش عالي     ١٠ تا ٥  

  ١٤
ال آزمـ ونهـاي سراسـري، بـا تأييـد     طراحي سؤ 

سازمان سنجش آموزش کشور/ مرکـز سـنجش   
آموزش وزارت بهداشت/ مرکز آزمون دانشگاه آزاد 

اسالمي  

هر ٢٥ 
ساعت ١ 
امتياز  

  ٨   ٨

  ١٥
طراحي سؤال آزمون هاي جامع منطق هاي و درون 
ـارورزي)،     دانشگاهي (جامع علوم پايـه و پـيش ک

ستياران، امتحـا نهـاي جـامع دکتـري    ارتقاي د 
تخصصي (Ph.D) و نظاير آن  

هر ٥٠ 
ساعت ١ 
امتياز  

  ٥   ٥

  ١٠   ١٠ تا ٤   تدوين کتاب به شيوه گردآوري     ١٦
تدوين مجموعه مقاله   ٦  ١٧   ٤ تا ٢    هاي هما يشهاي علمي معتبر  

ايجاد ظرفيت فعال در جذب دانشجويان خارجي ١٨  
با تأييد رئيس مؤسسه  

 ازاي هر ١٠ به
١٢  دانشجو ١     ١٢

  
ماده4ـ فعالي تهاي علمي، اجرايي  
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  ١٠     امتياز قابل احتساب از بندهاي ١ الي ١٨      
٣٥   ٣٥ حداکثر امتياز قابل احتساب از بندهاي ١ الي ١٨  



    ٤اره جدول شم ٩ـ امتياز مفاد موضوع بند  ٥جدول شماره 
  امتياز  موضوع  بند

  ١٤  گانه رؤساي قواي سه  ١

٢  
يس مجلس شـوراي اسـالمي و دبيـر شـوراي     ئجمهور، معاونان قوه قضائيه، نواب ر يسئوزرا، معاونان ر

  گيعالي انقالب فرهن
  ١٢تا 

  ١٠تا   نمايندگان مجلس شوراي اسالمي، اعضاي شوراي نگهبان  ٣

٤  
ديريت حوزه علميه، اعضاي شوراي نمايندگان مقام معظـم  معاونان وزارت متبوع، مدير مرکز م

  يس جهاد دانشگاهيئها و ر رهبري در دانشگاه
  ١٠تا 

٥  
ت علمـي دانشـگاه   أنامه اسـتخدامي اعضـاي هيـ    آيين اصالحي ۴۴ساير مسئوالن مذکور در ماده 

  )ر تهراناسالمي ايران و شهردا يس سازمان صدا و سيماي جمهوريئتهران (سفرا، استانداران، ر
  ١٠تا 

  ١٠تا   هاي آموزش عالي، پژوهشي و فناوري سسهؤها و م ساي دانشگاهؤر  ٦

٧  
اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام، نمايندگان مجلس خبرگـان رهبـري، اعضـاي شـوراي     

  ها ساي فرهنگستانؤعالي انقالب فرهنگي و ر
  ١٠تا 

٨  
هـاي علـم و    ساي پارکؤناوري و رهاي آموزش عالي، پژوهشي و ف سسهؤها و م معاونان دانشگاه
  فناوري مستقل

  ٨تا 

٩  

دبيران شوراهاي تخصصي و معاونان دبير شوراي عالي انقالب فرهنگي، معاونان سـتادي نهـاد   
ـ ها، معاونان ر مقام معظم رهبري در دانشگاه علـوم،  «يس جهـاد دانشـگاهي، مشـاوران وزراي    ئ

ساي اسـتاني  ؤ، مسئولين دفاتر و ر»شکيبهداشت، درمان و آموزش پز«و » تحقيقات و فناوري
ها، معاونـان مرکـز مـديريت حـوزه علميـه،       نهادهاي نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه

ساي ؤهاي علم و فناوري مستقل، ر ، معاونان پارک»وزارتين متبوع«مديران کل دفاتر و ادارات 
هـا و واحـدهاي    ها، پژوهشکده دهساي دانشکؤها و ر هاي علم و فناوري وابسته به دانشگاه پارک

  ساي مراکز رشد علم و فناوريؤپژوهشي مستقل و ر

  ٦تا 

١٠  
هـا و   هـا، مـديران حـوزه سـتادي دانشـگاه      هاي علم و فناوري وابسته به دانشگاه معاونان پارک

هـا و واحـدهاي    ها پژوهشـکده  هاي آموزش عالي، پژوهشي و فناوري، معاونان دانشکده سسهؤم
  هاي دانشگاهي سسه و مديران عامل شرکتؤل وابسته به مپژوهشي مستق

  ٥تا 

١١  
، دبير »وزارتين متبوع«، معاونان مديران کل دفاتر و ادارات »وزارتين متبوع«مشاوران معاونان 

رسـمي و دبيـر شـوراي     هاي علمـي  شريات علمي کشور، دبير کميسيون انجمننکميسيون از 
  اي علمي کشوره قطب

  ٤تا 

١٢  
ت علمي باشـند نظيـر مـديران    أهايي که طبق مقررات، متصديان آنها بايد عضو هي تساير سم

  ٤تا   هاي سازماني مصوب دار در مجموعه پست هاي ستاره هاي آموزشي يا پژوهشي و پست گروه

  
توسط مقام باالتر  ۱۲تا  ۵هاي علمي، اجرايي بندهاي  ميزان امتياز فعاليت :۱تبصره

هاي علمي، اجرايي  شود. همچنين امتياز فعاليت يرد) تعيين م(صادرکننده حکم انتصاب ف
سسه محل خدمت عضو ؤت علمي مشمول بندهاي مذکور که در خارج از مأاعضاي هي

موافقت  قابل احتساب خواهد بود که با نمايند، در صورتي ت علمي و وزارتين فعاليت ميأهي
  سسه متبوع انجام شده باشد.ؤيس مئر

 ت علمي که در اينأهاي علمي، اجرايي اعضاي هي ير فعاليتامتياز سا :۲تبصره
مورد) تعيين  نامه اجرايي توسط وزارتين (حسب ده است؛ در شيوهشن بيني پيشنامه  آيين

  و اعالم خواهد شد.
  

 ت علمي آموزشيأـ حداقل امتيازهاي الزم براي ارتقاي مرتبه اعضاي هي ۱ـ  ۶جدول شماره 
    ت علومهاي تحت نظارت وزار سسهؤم

  ستون
١  

  ستون
٢  

  ستون
٣  

  ستون
٤  

  ستون
٥  

  ستون
٦  

  ستون
٧  

  ستون
٨  

  ستون
٩  

  ستون
١٠  

  ستون
١١  

  ستون
١٢  

  ستون
١٣  

  ستون
١٤  

مرتبه قبل 
  از ارتقا

مرتبه بعد 
  ١ماده   از ارتقا

  بند
  ١ـ  ٢

  بند
  ٢ـ  ٢ 

  بند
  ٣ـ  ٢

  ٢ماده 
  بند

  ١ـ  ٣ 
  بند

  ١٣ـ  ٣

مجموع 
بندهاي 

  ١ـ  ٣
  ٨ـ  ٣
  ٩ـ  ٣
  ١٠ـ  ٣
  ١٢ـ  ٣
  ١٤ـ  ٣

  ٣ماده 
  بند

  ١ـ  ٤
مجموع   ٤ماده 

  مواد

مطابق   ٥  ١٠  دانشياري  استادياري
با 

جدول 
شماره 

  ١ـ  ٢

١٢٠  ١٠  ٥  ٦٥  ٣٠  ٨  ٢٥  ٢٠  ١٥  

  ١٣٠  ١٠  ٥  ٧٥  ٥٠  ١٨  ٤٠  ٢٠  ١٥  ٥  ١٠  استادي  دانشياري

مندرج در » ٢ـ٢« براساس مفاد بند »۵«حداقل امتياز مندرج در ستون : ۱تبصره
  باشد. مي ۱ـ۲ جدول شماره
 در مندرج امتياز ٪۵۰تواند حداکثر  متقاضي ارتقاي مرتبه در مجموع مي :۲تبصره

» ـ الف۱۲« دبن ۳و  ۲ بندهاي و »۱۰« بند ذيل تبصره مفاد طريق از را »۸« ستون
  کسب نمايد. ۱ـ۳مندرج در جدول شماره 

   
سسههاي داراي هيأت مميزه مستقل مي توانند با توجه به مأموري تهاي 

دوسوم کل اعضاي هيأت مميزه مي رسد، پس از تأييد هيأت
ابالغ آن توسط مقام مسئول در وزارتين به اجرا در آورند.  

 هاي موضوع مواد چهارگانه اين آيي ننامه 
 

رکود علمي، احتساب سابقه خدمت قبل از تبديل وضعيت به رسمي آزمايشي اعضاي 
 پذيرد.  

 االجراشدن آي يننامه در کميته منتخب، قطع نظر از اين که پرونده آنان در تاريخ الزم
کميسيون تخصصي يا هيأت مميزه  ذيربط مورد طرح و بررسي قرار گرفته و يا در شرف 
ارسال پرونده به کميته ها، کميسي ونها يا هيأت هاي ياد شده باشد،  ميتوانند با ارائه 
درخواست کتبي به کميته منتخب مربوطه، اعمال اين آيين نامه را در بررسي پرونده 

ارتقاي مرتبه خويش تقاضا نمايند. 
 هاي اجرايي اين آي يننامه حسب مورد توسط وزراي مربوطه،  

 شود.  حداکثر ٣ ماه پس از تصويب اين آي يننامه به

پنج ساله توسعه مصوب ١٣٨٩/١٠/١٥و با هدف دستيابي به جايگاه مناسب علم و فناوري 
 نامه ارتقاي مرتبه اعضاي هيأت علمي، مورد بازنگري قرار گرفت. 

عالي انقالب فرهنگي به تصويب رسيد و از تاريخ ١٣٩٥/٧/١براي کليه مؤ 
 هاي آموزش عالي، پژوهشي و فناوري دولتي و غيردولتي وابسته به وزارتين و ساير دستگاه

 االجرا مي باشد. اجرايي و نهادهاي عمومي کشور، الزم
رئي سجمهور و رئيس شوراي عالي انقالب فرهنگي ـ حسن روحاني  
  

در منطقه و جهان، آيين
اين آي يننامه مشتمل بر 9 ماده و ۶۵ تبصره در جلسه ٧٧٦ مورخ ١٣٩٤/١٢/١٨ شوراي 
سسههاي 

خود و با رعايت ضوابط و مقررات مندرج در اين آي يننامه و رعايت حداقل
ضوابط و مقررات خاص خود را درخصوص مفاد ماده سه اين آي يننامه که به تأييد حداقل 
 هاي مميزه مرکزي وزارتين و 

ماده5 ـ مؤ 
 هاي تع يينشده، 

ماده6ـ ارزيابي کيفيت انجام فعاليت
بهمنظور رسيدگي و اظهارنظر به درخواست متقاضيان ارتقاي مرتبه و همچنين بررسي 

هيأت علمي مؤسسه براساس جداول فوق توسط مراجع  ذيصالح انجام مي
ماده7ـ با ابالغ اين آي يننامه کليه اعضاي هيأت علمي متقاضي ارتقا مرتبه، 

ماده8ـ شيوهنامه
 منظور اجرا ابالغ مي

ماده9ـ در راستاي اجراي بندهاي «الف» ماده ۱۶ و «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه 
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